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منتددىى االقاهھھھررةة للتغيیرر االمناخي  
 

لمنتددىى االقاهھھھررةة للتغيیرر االمناخي تحتت شعارر: ررعشاالرراابع االلقاء   
 

االطريیق لدعم أأكثر فاعليیة للطاقة في مصر""  

 
- 2013ماررسس  يیمثل االدعم ثلث ااإلنفاقق االحكومي في مصر. فمنذ  أأنن ووصلت إإعاناتت االطاقة إإلى  
قيیمة االدعم على االكهھرباء وواالبتروولل بنسبة أأكثر من منذ أأنن قفزتت l٪ من إإجمالي االدعم وو71
.االماضيیة٬، فإنهھا باتت تمثل عبئا كبيیراا على ميیزاانيیة مصر 5٪ خاللل االسنوااتت االل 100  

ووهھھھكذاا٬، فإنن سيیاساتت ددعم االطاقة تحتاجج إلعاددةة نظر٬، خاصة في إإططارر االظرووفف االجديیدةة من 
إإلى ضرووررةة االتأكد من أأنن يیتم توجيیهھ هھھھذاا االدعم  االعرضض االمحدوودد وواالطلب االمتزاايید. هھھھذاا باإلضافة
إإلى االفئاتت ااألكثر حاجة إإليیهھ على االنحو ااألمثل.  

ووفي متابعة للثالثة حلقاتت االنقاشيیة االتي تناوولت االطاقة في مصر خاللل ااألرربعة أأشهھر االماضيیة 
ززااررتي وواالتي نظمهھا مركز بحوثث االطاقة االتابع لكليیة االهھندسة في جامعة االقاهھھھرةة بالتنسيیق مع وو

االبتروولل وواالكهھرباء٬، يیخصص منتدىى االقاهھھھرةة للتغيیر االمناخي خلقتهھ االنقاشيیة االراابعة عشر لمناقشة 
كيیفيیة إإصالحح سيیاساتت االدعم في مصر.  

في سيیاقق حلقة االنقاشش٬، سيیقومم نخبة من االمتخصصيین بفحص االجواانب االمختلفة للموضوعع٬، ووهھھھم: 
-ماتت االمهھندسس. شريیف أأحمد شريیف (ررئيیس ووحدةة االبحث وواالمعلو ووززااررةة االصناعة وواالتجاررةة  

االخاررجيیة) وواالدكتورر حافظ سلماوويي (مديیر جهھازز تنظيیم مرفق االكهھرباء وو حمايیة االمستهھلك)٬، 
ددكتورر تامر اابو بكر (ررئيیس ووحدةة االطاقة في ااتحادد االصناعاتت االمصريیة)٬، ددكتورر محمد االسبكي 

-(مديیر  أأستاذذ ااالقتصادد في جامعة مركز بحوثث االطاقة بجامعة االقاهھھھرةة)٬، ددكتوررةة عليیاء االمهھدىى ( 
بهھيیئة االتعاوونن ااأللمانيیة  GIZ االقاهھھھرةة) ووأأخيیراا ددكتورر أألبريیشت كاووبب (كبيیر مستشارريي االسيیاساتت

ووووززااررةة االبيیئة ااأللمانيیة).  

ووستتاحح فرصة للجمهھورر بعد االنقاشش للتفاعل مع االمختصيین ووططرحح ااألسئلة وواالتعليیق.  

أأمامم ااتحادد االكرةة ااإلفريیقي وواالمستشفى ااألنجلو  االقاددةة٬، شاررعع االبرجج بالزمالك٬، شبابب: مركز االمكانن
أأمريیكي  

– 2013ماررسس٬،  12: يیومم االثالثاء االمواافق االزمانن االسابعة مساء   

 
 



	  
 

بذذةة عنن منتددىى االقاهھھھررةة للتغيیرر االمناخى:ن  
 

بالتعاوونن بيینن االسفاررةة ااأللمانيیة ووووززااررةة االددوولة  2011أأططلقتت مباددررةة منتددىى االقاهھھھررةة للتغيیرر االمناخى فى نووفمبرر 
االمصرريیة لشئوونن االبيیئة ووجهھازز شئوونن االبيیئة ووهھھھيیئة ااأللمانيیة للتباددلل االعلمى وواالووكالة ااأللمانيیة للتعاوونن االددوولى 

لمتجددددةة ووفاعليیة االططاقة ووحمايیة االبيیئة. ووااللجنة االمصرريیة ااأللمانيیة االعليیا االمشترركة للططاقة اا  
 

وويیشررفنا ددعووةة ممثلي االصحافة ووااإلعالمم للحضوورر  
 

للتووااصلل:  
press@cairoclimatetalks.net  

لمززيیدد منن االمعلووماتت:  
www.cairoclimatetalks.net  

 


